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  ُحمَمدٌ ُحمَمدٌ َعلَمِين َعلَمِين 
  )7(احللقة 

  
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم.
 ،احلمــد هللا رب العــاملني، وصــلى اهللا وســلم وبــارك علــى نبينــا حممــد وعلــى آلــه وأصــحابه أمجعــني

  وزدنا علًما وهًدى وتًقى يا ذا اجلالل واإلكرام. ،اللهم علمنا ما ينفعنا
  هللا وبركاته.عليكم ورمحة ا السالماإلخوة الكرام،  أيها

ــالموأمت  الصــالةعليــه أفضــل -ال زلنــا نتحــدث عــن ســرية نبينــا  وال زلنــا نتنقــل بــني قصصــه  ،-الس
ُيضـيء لنـا درب هـذه احليـاة املظلمـة  ،ومواقفه العظيمة اليت نتأسى ا يف حياتنا لتكون نرباًسا لنـا

  صلى اهللا عليه وسلم.-وطاعة رسوله  ،إال َمن أنارها بطاعة اهللا
صـلى - النـيبيف هذا اللقاء عن أمور عظيمة حدثت قبـل مـيالد  -اإلخوة أيها-سأحتدث معكم 
وهــو  ،وكانــت هــذه األمــور مبثابــة اإلرهاصــات الــيت تتقــدم هــذا احلــدث العظــيم ،-اهللا عليــه وســلم

  صلى اهللا عليه وسلم.-ميالد املصطفى 
جـل وعـال: -آن العظـيم يف قـول اهللا والـيت خلـدها القـر  ،أول هذه األمـور: حادثـة أصـحاب الفيـل

 َوَأْرَسـلَ ) 2( َتْضـِليلٍ  ِفـي َكْيـَدُهمْ  َيْجَعـلْ  أَلَـمْ ) 1( اْلِفيـلِ  بَِأْصـَحابِ  رَبكَ  فـََعلَ  َكْيفَ  تـَرَ  أََلمْ ﴿
ــًرا َعلَــْيِهمْ  ــْرِميِهمْ ) 3( أَبَابِيــلَ  طَيـْ  ﴾)5( َمــْأُكولٍ  َكَعْصــفٍ  َفَجَعَلُهــمْ ) 4( ِســجيلٍ  ِمــنْ  ِبِحَجــارَةٍ  تـَ

  [سورة الفيل].
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  ما الذي حدث؟
ورجـل آخـر  ،أبرهـة األشـرم ،الذي حدث وترويه كتب التاريخ والسَري: أن الـيمن كـان فيهـا أمـريان

ـــا  ،فعلـــم النجاشـــي ملـــك احلبشـــة ،أبرهـــة علـــى أريـــاط فقتلـــه ىيقـــال لـــه أريـــاط؛ فعـــد وكـــانوا مجيًع
وجيـز ناصـية  ،حـىت يطـأ بأرضـه الـيمن وال يهـدأ لـه بـال ،فأقسم أال يقـر لـه قـرار ،خاضعني حلكمه

  أبرهة.
وبأخــــذ تــــراب مــــن أرض الــــيمن وأرســــله إىل  ،ملــــا مســــع أبرهــــة ــــذا القســــم قــــام حبلــــق شــــعر رأســــه

ولكننـين أقـوى علـى األمـر  ،وأنـا عبـد لـك ،لـك اً عبدإن أرياط كان  ،امللك أيهاوقال:  ،النجاشي
وأمـا قسـمك أن تطـأ أرض الـيمن فهـذا  ،هفأمـا قسـمك جبـز الناصـية فهـذا شـعري مجيعـ ،من دونه

فقام أبرهة ببناء كنيسة مل يـَُر مثلها يُقال هلا  ،فاستحسن النجاشي املوقف ،تراب من أرض اليمن
وقال: لسُت مبنتٍه حـىت أصـرف حجـاج العـرب  ،بىن هذه الكنيسة بناًء ضخًما عظيًما ،"الُقليس"

  إليها.
ملـا علـم بـاألمر  -الذين كانوا ينسـؤون الشـهور احلـرم-النسأ كان رجل من   مكةملا بلغ األمر أهل 

ـةفـذهب مـن  ،مكـةغضب وغار على الكعبة وعلى  فـدخل القلـيس وأحـدث فيـه  ،إىل الـيمن مك
  قضى حاجته يف القليس.-

  سأل أبرهة: َمن الذي فعل هذا؟
  قالوا: رجل من العرب.

  قال: واهللا لن أقف حىت أهدم الكعبة.
  وسار معه الفيلة يريد هدم الكعبة. ،وكان على النصرانية ،يشة وخبيله وبرجلهجتهز أبرهة جب
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فخــرج ذو نفــر  ،فكلمــا دنــا مــن قــوم خرجـوا لــه كبارهــا يريــدون أن يصــدوه ،العـرب تســامعوا بــاخلرب
وكـان زعيمـة  ،وخرجـت قبيلـة خـثعم وكـان قائـدهم نفيـل بـن حبيـب اخلثعمـي ،فهزمه وأخذه أسريًا

  القبيلة املعروفة.- لقبيلة ناهس وشهران
وكـان يظــن أن الكعبـة هــي  ،حـىت وصـل إىل الطــائف ،فعبـد ذلـك أيًضــا انتصـر عليــه وأخـذه أســريًا

ـــذوا  -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم- النـــيبقبـــل مبعـــث  النـــاسوكمـــا ذكرنـــا لكـــم ســـابًقا أن  ،الـــالت اخت
ون ويــذحبون وهــي عبــارة عــن بيــوت عــن بيــوت علــى هيئــة الكعبــة حيجــون إليهــا وينــذر  ،طواغيــت

 ،حنـن عبيـدك ،امللك أيهافقال له زعيمهم وهو مسعود بن معتب:  ،جابوهلا سدنة وحُ  ،عندها
  .مكةوإمنا البيت الذي تريد يف  ،وليس هذا البيت الذي تريد

غمس مات أبـو رغـال ،يُقال له أبو رغال ليدهلم على الطريق رجالً فأرسلوا معه 
ُ
 ،فلما بلغوا إىل امل

مــن  اً مصــدر ألنــه أصــبح  ،فلمـا علمــت العــرب بــأمره قــاموا بـرجم قــربه ،لــه ووضــع قــربه هنــاكفحفـر 
  مصادر أيش؟

حـىت إن جريـر ملـا هجـا  ،وعالمة من عالمات اخليانة أن يُعني غري إخوام علـى إخـوام ،اخليانة
  الفرزدق كان يقول:
  مجوه ** كرمجكم لقرب أيب رغالر إذا مات الفرزدق فا

خليانـــة ومـــن الكـــنهم كـــانوا يـــأنفون مـــن  ،ســـيئة وأحـــواالً  ،مقيتـــة اً أوضـــاعن ليـــدهم العـــرب ذكرنـــا أ
  ومن مثل هذه األمور. ،الغدر

غمس أمرهم أن جيمعوا له أموال أهل 
ُ
بعـري  امئتـفكان مـن بـني هـذه األمـوال  ،مكةملا بلغ أبرهة امل

  ؟مكةفأرسل رسوًال له يقول: أين سيد  ،لعبد املطلب
  املطلب. فقالوا: عبد
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فـإن تركتمونـا فإننـا ال  ،وإمنـا أتينـا هلـدم الكعبـة ،إن أبرهة يقول إنا مل نـأِت لقتـالكم ،فقال: يا قوم
  نتعرض لكم بأذى.

جــل -وهــذا البيــت بيــت اهللا  ،يشــهوال بفيلتــه وال جب ،فقــال عبــد املطلــب: واهللا ال ِقَبــل لنــا بأبرهــة
  ه.وإن يشأ مينع بيت ،بناه اخلليل إبراهيم -وعال

  فقال أبرهة: واهللا ما كان ليمتنع مين.
فرعــون قـــال: مـــا  ،الــبعض يصـــل يف مرحلــة يف الطغيـــان أن يظــن أنـــه دائًمـــا قــادر علـــى كــل شـــيء

فيصـل اإلنسـان إىل مرحلـة  ،حينمـا خـرج علـى قومـه يف زينتـه وقـارونعلمت لكـم مـن إلـه غـريي، 
جــل -رج عــن معــىن العبوديــة هللا ألنــه خيــ ،وهــذه مــن أخطــر املراحــل الــيت متــر باإلنســان ،الطغيــان

  ة.السالمعز وجل العافية و -نسأل اهللا  ،إىل أنه يريد أن يتقمص أن يكون إله وربا للناس -وعال
رجـًال  -صـلى اهللا عليـه وسـلم- النـيبكـان عبـد املطلـب جـد   ،أتى عبد املطلب ووقف أمـام أبرهـة

قال ف ،فنزل إليه ،على كرسي عرشه أن ُجيلسه فلم يشأ ،فلما رآه أبرهة هابه ،عظيًما طويًال ُمهابًا
  له: ماذا تريد؟

  من اإلبل أريدك أن تعيدها إيل. انمئتقال: يل 
وتنسـى بيتًـا  ،تسألين يف مئتني من اإلبل أصبتها لك ،قال: واهللا حينما رأيتك أكرمتك وعظمتك

  هو بيت آبائك وأجدادك؟
  وأما اإلبل فهي له. ،-جل وعال-قال: أما البيت فلله 

  ويف رواية قال: أما البيت فله رب حيمية.
َمــن حيميهــا  -ســبحانه وتعــاىل-قــيض اهللا  -جــل وعــال-عــن شــعائر اهللا  النــاسودائًمــا إذا ختلــى 

  .مكةكما حدث يف قصة أهل   -سبحانه وتعاىل-حىت ولو تدخلت قدرة اهللا 
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 ،هم يعلمون مكانة هذا البيت ،قبون ما الذي سيحدثإىل اجلبال يرت  مكةيأ أبرهة وخرج أهل 
فــإذا ذهبــت فــال شــرف وال مكانــة وال  ،ويعلمــون أن شــرفهم بــني العــرب إمنــا هــو يف هــذه الكعبــة

  منزلة هلم بني العرب.
  فأتى عبد املطلب وأخذ باب الكعبة وقال: 
  اللهم إن العبد مينع رحله ** فامنع حاللك

  أبًدا حمالكال يغلنب صليبهم ** وحماهلم 
  إن كنت تاركهم وقبلتنا ** فأمر ما بدا لك

فوجهوه جهة املسجد احلرام فربك الفيـل  ،وكان الفيل يف املقدمة ،هيؤوا الفيلة ،مث ذهبوا يف اجلبال
فوجهــوه جهــة الــيمن  ،فضــربوه باحلديــد فلــم يســتطيعوا ،حــاولوا أن حيركــوه مل يســتطيعوا ،يف مكانــه

وإذا  ،يــأيت -جـل وعـال-اوالم مـع هـذا الفيــل وإذا بغضـب اهللا وبينمـا هــم يف حمـ ،فـذهب يعـدو
  سبحانه وتعاىل.-فال أحد يستطيع أن يرد أمر اهللا  -عز وجل-أتى أمر اهللا 

حجـر يف  ،كل طري منها حيمل ثالثة من احلجارة  ،طيور سود ،أرسل اهللا طريًا أبابيل كاخلطاطيف
فُتقـَذف علـى كـل  ،ة احلمصكحب   -املؤرخونكما يقول -وهذه احلصى ، منقاره وحجران يف يده

  وإذا م يتساقطون موتى. ،واحد منهم فتدخل من رأسه وخترج من دبره
حـىت إن أم املـؤمنني  ،أن يبقى منهم بقية ليكونوا شاهدين علـى هـذا األمـر -عز وجل-وأراد اهللا 
ئســـه أعميـــان وسا -وامســـه حممـــود-تقـــول: "كنـــت أرى قائـــد الفيـــل  -رضـــي اهللا عنهـــا-عائشـــة 

  ".مكةيف  الناسيستطعمان 
صـلى اهللا - النـيبوهـو بعثـة  ،ليكونوا آية وعالمةملا سيحدث فيمـا بعـد -جل وعال-فأبقاهم اهللا 
 َيْجَعـلْ  أَلَـمْ *  اْلِفيـلِ  بَِأْصـَحابِ  رَبـكَ  فـََعـلَ  َكْيفَ  تـَرَ  أََلمْ ﴿جل وعـال: -فأنزل اهللا  -عليه وسلم
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ًرا َعَلْيِهمْ  َوَأْرَسلَ  * َتْضِليلٍ  ِفي َكْيَدُهمْ   -1[الفيـل  ﴾ِسـجيلٍ  ِمـنْ  ِبِحَجارَةٍ  تـَْرِميِهمْ  * أَبَابِيلَ  طَيـْ
  من نار. ،]4

ــةيقــول املؤرخــون: أبرهــة مل ميــت يف  ويف الطريــق كــل مرحلــة يفقــد  ،وإمنــا ســاروا بــه إىل الــيمن ،مك
رهاًصـا وعالمـة علـى أن أمـًرا فكـان هـذا إ ،عضًوا وأمنلة منه حـىت وصـل إىل اليمـني فـانفجر صـدره

  جديًدا سيحدث يف هذه األمة.
كــان   -صــلى اهللا عليــه وســلم- النــيبوإمنــا ذُكــر هــذا احلــدث ألن  ،كــان هــذا مــن أبــرز األحــداث

  ميالده فيه.
  وهو حفر بئر زمزم. مكةاحلدث اآلخر الذي حدث يف 

  كيف حفر بئر زمزم؟
صـلى - النـيبعبـد املطلـب جـد  ،البئـر سبطمـقـاموا  ةمك ذكرنا لكم أن قبيلة جرهم ملا ُأجُلوا من 

  فرأى َمن يأتيه يف املنام ويقول له: احفر طيبة. ،يرى يف منامه رؤيا -اهللا عليه وسلم
  قال: وما طيبة؟ وانصرف!

  أتى اليوم التايل: احفر املضنونة.
  قال: وما املضنونة؟ فانصرف!

  أتى اليوم الثالث قال: احفر زمزم؟
  مزم؟قال: وما ز 

عنـــد نقـــرة الغـــراب  ،وهـــي بـــني الفـــرث والـــدم ،تســـقي احلجـــيج األعظـــم ،قـــال: ال تنـــَزف وال تُـــذم
  عند قرية النمل. ،األعصم
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فبدأ حيفر فـإذا باملـاء  ،قام عبد املطلب يبحث عن هذه اإلشارات حىت وجدها ،إشارات واضحة
  خيرج مرة أخرى.

  رتكك حىت تشركنا يف هذا املاء.واهللا ال ن ،وقالوا: يا عبد املطلب مكةفأتى أهل 
  هو أمر ُخصصُت به من بينكم. ،قال: ال واهللا

يتحـامون  -صـلى اهللا عليـه وسـلم- النـيبعـادة اجلاهليـة قبـل مبعـث  توكانـ ،فقالوا: إذن نتحاكم
  فذهبوا إىل كاهنة لبين سعد يُقال هلا "هذيل". ،إىل الكهنة وإىل املنجمني

  فقالوا ملن معهم: اسقونا من املاء. ،ملاء عن عبد املطلب ومن معهويف الطريق انقطع ا ،فذهبوا
  وخنشى أن يصيبنا ما أصابكم. ،حنن يف مفازة ،قالوا: ال واهللا

 ،قــال: حــىت إذا متنــا يــدفن كــل واحــد منــا صــاحبه ،أن حيفــروا قبــورهم عــهمفــأمر عبــد املطلــب مــن 
  فضيعة شخص خري من ضيعتنا مجيًعا. ،يبقى شخص واحد

 ،نستسلم للمـوت ،نظر عبد املطلب قال: واهللا هذا ليس برأي ،القبور واستسلموا للموتحفروا 
  أن جيعل لنا فرًجا. -عز وجل-ولكن قوموا لعل اهللا 

  فأقام عبد املطلب بعريه فإذا باملاء ينبع من حتت حفه.
  فقالوا: واهللا إن الذي أسقاك املاء يف هذه الفالة هلو الذي أسقاك زمزم.

  صلى اهللا عليه وسلم.- النيبزمزم لعبد املطلب جد فأصبحت 
وهو من أعظـم امليـاه علـى  ،تقدم معنا يف قصة بناء الكعبة وقصة هاجر -اإلخوة أيها-ماء زمزم 
 ،»إن مـاء زمـزم طعـام طعـٍم وشـفاء مـن سـقم«صـلى اهللا عليـه وسـلم: - النـيبوقد قال  ،اإلطالق

 الصــالةعليــه -وقــال  ،عنــد شــرب زمــزم أن تضــلع منــه -ه وســلمصــلى اهللا عليــ- النــيبوهلــذا أمرنــا 
  .»من عالمات املنافقني أم ال يتضلعون من ماء زمزم« :السالمو 
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نيـة مـال  ،نيـة زواج ملـن مل يتـزوج ،فينبغي ملن شرب ماء زمزم أن يتضـلع منـه وأن ينـوي نيـة حسـنة
صـلى اهللا -وهلـذا قـال  ،يكـون مـن العلمـاء نيـة ،-جـل وعـال-نيـة نصـرة لـدين اهللا  ،ملن عليه دين
  .»ماء زمزم ملا ُشرب له«عليه وسلم: 

 ،وتـذكرون قصـة املـرأة الـيت أصـيبت بالسـرطان ،وقد ُجرَب هذا املاء يف شفاء الكثري مـن األمـراض
ــةفأتــت إىل  ــا فيهــا مكفلــم يكــن هلــا طعــام وال شــراب ســوى مــاء زمــزم ،لتقضــي آخــر أيــام حيا، 

قـد عافاهـا  -جـل وعـال-عليهـا اآلالم وقامـت بالتحليـل مـرة أخـرى؛ وجـدت أن اهللا فلما خفـت 
  صلى اهللا عليه وسلم.-وصدق نبينا  ،من هذا املرض

  وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني.


